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Vytvárame unikátny dizajn 

pre klienta, ktorý má požiadavku navrhnúť a vyrobiť 
plakety na mieru podľa svojich predstáv. Odlišujeme sa 
profesionálnym prístupom v gra�ckých návrhoch a reali-
záciou budúceho výrobku . Kladieme dôraz  aby klient, 
ktorý nás osloví, získal  kvalitný dizajn  odlišujúci sa od 
masovej výroby lacných sériových kusov. Nami navrhnu-
tá plaketa reprezentuje daného klienta a udalosť 
pri ktorej bude odovzdávaná.

Čistota skla

Vývoj tvaru

Precíznosť

Originalita
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Prvotné vstupy klienta:
Klient by mal mať ujasnené nasledujúce body:

1. veľkosť plakety 
2. minimálna predstava o forme
3. texty a logotyp - identita 
4. časový predstih
5. maximálny rozpočet

Na základe prvotných vstupov (1.,2.,3.,4.,5.,)  spravíme 
návrhy a vyhotovíme vizualizáciu skla....

?
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Cenník plakiet:
Každá plaketa má v cene  vytvorené balenie so saténo-
vou výstelkou podľa vlastného výberu + prenesenie 
loga na krabičku podľa individuálnej dohody.

Našou snahou je maximálne sa prispôsobenie klien-
tovi s cenou, pretože si vážime každú zákazku, hlavne 
keď sa jedná o každoročné ocenovanie. Klient musí 
akceptovať, že pracovať so sklom  je zdĺhavý proces.  
Nedovážame hotové „zelené“ plakety z Číny, ale všetko 
je na mieru  „vymyslené a vyrobené na Slovensku.“

Cenové línie:
Ekonomická línia 

Výberová línia

Luxusná línia

Zákazník si vyberie jednu z troch �nančných 
línii, ktorú vie uniesť svojim rozpočtom, zároveň 
je topre nás smerodatné, pretože upriamime 
technológiu výroby na cenu.

Identita na krabičke

Krabička prispôsobená tvaru

Saténová výstelka podľa výberu klienta

...
Farby saténu:

farby krabičiek - biela, modrá, hnedá
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Gra�cké výstupy pre klienta:
Po zohľadnení všetkých vstupov zadavateľa vytvoríme gra�cký návrh, ktorý
obsahuje výrobný a technický opis výrobku.

Extra číre sklo

Vypalovaná potlač
sklárskymi farbami
na 550 °C

Optický podstavec

Výška
28cm

Šírka 7,5cm

bez zeleného nádychu
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Ekonomická línia:
Uvedomujeme si, že nie každý klient disponuje vysokým 
rozpočtom na realizáciu ocenení, ktoré by spĺňali jeho 
požiadavky. Z toho dôvodu mu ponúkame najlacnejšie 
riešenia realizácie.

Ekonomická línia je založená na úspornej technológii, 
využívanie minimalistického tvaroslovia a dekorovania.
Pri klientovom výbere sa snažíme získať z minima maxi-
mum pre jeho konečnú spokojsť.

„Vymyslené a vyrobené na Slovensku“

Výhody :
+ nízkorozpočtové projekty 
+ pre menšie a jednoduché tvaroslovia

Nevýhody :
-  obmedzenosť technológie 
-  neodporúča sa pre veľké a významné  

projekty

Ceny:   od15 - 59€ bez  DPH

LOGO
LOGO



Ceny:   od15 - 59€ bez  DPH
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Výberová línia:
Zlatú strednú cestu v dizajne a výrobe plakiet na mieru 
tvorí línia, ktorá predstavuje výborný pomer medzi 
cenou a vizuálnou kvalitou. Je založená na použití 
rozmanitejších technologických postupov.

  „Vymyslené a vyrobené na Slovensku“

Výhody :
+ použitie unikátnejšej technológie 
+ rozmanitejšie tvaroslovia

Nevýhody :
-  obmedzenosť technológie 
-  neodporúča sa významné  

  projekty

Ceny:  od 60 - 120€ bez  DPHCeny:  



Ceny:  od 60 - 120€ bez  DPH
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Luxusná línia:
Pre reprezentatívne projekty, ktoré kladú dôraz na výni-
močnosť, originalnosť a osobitosť, využitie unikátnej 
technológie i zložitého dekorovania je luxusná línia 
najvhodnejšia voľba pre náročného klienta.

  „Vymyslené a vyrobené na Slovensku“.

Výhody :
+ vysokorozpočtové projekty 
+ zložitejšie priestorové tvaroslovia

-  žiadne

Nevýhody :

Ceny:  od 130 - X € bez  DPH



Ceny:  od 130 - X € bez  DPH
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Ukážky plakiet 


